Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w roku 2009
było

realizatorem

programu

„Bądźmy

Razem”

współfinansowanego ze środków Fundacji Ernst & Young z Warszawy. Kwota
dotacji wyniosła

4.500,00zł, w ramach której Centrum miało moŜliwość

zrealizować takie zadania jak:

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został zorganizowany w dniu 25 września
2009r. na terenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomorskiego
Centrum Rehabilitacji „Sanatorium Panorama Morska” w Jarosławcu.
Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w Warszawie oraz z Fundacji Ernst & Young z Warszawy, obchody Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego przypadające na dzień 30 maja, stały się tradycją
naszego powiatu i odbywają się od trzech lat regularnie.
Ta forma uczczenia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pozwala na
dostrzeŜenie i docenienie pracy osób prowadzących formy rodzinnej opieki
zastępczej oraz powoduje, Ŝe wzrasta ranga opieki zastępczej poprzez
nagłośnienie jej w mediach i uczestnictwie władz samorządowych. Rodziny
zastępcze i dzieci mają okazję do spotkania się, wymiany doświadczeń i rozmów.
Zdjęcia z Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Jarosławcu:

Grupy wsparcia prowadzone były przez specjalistów tj. psychologa, pedagoga,
radcę prawnego, pracownika socjalnego oraz kuratora zawodowego.
Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, pozwoliły na zintegrowanie się
środowiska rodzin zastępczych, wymianę doświadczeń oraz moŜliwość spotkania
się w grupie z ludźmi, którzy borykają się z podobnymi problemami.
Ten rodzaj wsparcia pozwolił na zintegrowanie się środowiska rodzin
zastępczych, wymianę doświadczeń i poczucie, Ŝe nie jest się samym z własnymi
problemami.
Grupy wsparcia stały się istotnym elementem integrującym środowisko rodzin
zastępczych w powiecie sławieńskim, ale teŜ przede wszystkim stanowiły źródło
wiedzy i dały moŜliwość wymiany doświadczeń.

Grupy wsparcia z kuratorem zawodowym.

Grupy wsparcia z pracownikiem socjalnym.

Grupy wsparcia z radcą prawnym.

W dniu 10 czerwca 2009r. Centrum w Sławnie zorganizowało dla rodzin
zastępczych i dzieci ognisko integracyjne na terenie „Zielonej Szkoły” w Ugaciu gmina Sławno.
Przy słonecznej pogodzie, z dobrymi humorami moŜna było zjeść grochówkę,
upiec kiełbaskę, skosztować ciasto domowego wypieku przygotowane przez dzieci
oraz rodziny zastępcze niespokrewnione w ramach konkursu na „Najsmaczniejsze
ciasto”.
Nie sposób nie wspomnieć o róŜnego rodzaju zabawach, np. przeciąganie liny,
skokach w workach, malowaniu farbami na kartkach rozłoŜonych na trawie oraz
wielu innych.
Atrakcją spotkania była moŜliwość zwiedzenia leśnej chaty - elementu ścieŜki
edukacyjnej.
Podczas tej miłej imprezy rozlosowano 10 koloni letnich dla dzieci z rodzin
zastępczych sfinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w Warszawie oraz dwie kolonie letnie ufundowane przez Ośrodek Wczasowy
„Gniewko” w Darłówku.
Wszyscy rozjechali się do swoich domów w dobrych nastrojach
z oczekiwaniem kolejnych wspólnych zabaw.
Zdjęcia z pikniku w Ugaciu:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

Dofinansowano ze środków Fundacji Ernst & Young

